BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
Besluitenlijst van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Vijfheerenlanden
d.d. 1 februari 2022

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

357250 Raadsinformatiebrief evaluatie
pilot Zorgfraude.

De raad met een raadsinformatiebrief te informeren
over de tussentijdse evaluatie van de regionale pilot
aanpak Zorgfraude.

Akkoord.

358408 Verlaging rentepercentage
Sportstichting Lexmond en
Stichting Dorpshuis Ameide –
Tienhoven.

1.
2.

3.

Het collegebesluit van de voormalige gemeente
Akkoord.
Zederik inzake renteverlaging voor dorpshuizen
het Spant en het Bosch te effectueren;
Het rentepercentage aan te passen van de
dorpshuizen van beide stichtingen met ingang van
1-1-2022 van 4.04% naar 2.21% door middel van
het sluiten van een wijzigingsovereenkomst;
Het rentetarief van de lening voor de kleedkamers
van Sportstichting Lexmond aan te passen met

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

4.
5.
6.

Besluit

ingang van 1-1-2022 van 4.04% naar 2.19% door
middel van het sluiten van een wijzigingsovereenkomst;
De financiële effecten voor de dorpshuizen
budgetneutraal te verwerken in de subsidieaanvragen met ingang van het subsidiejaar 2022;
Het nadelig financieel effect met betrekking op de
lening van de kleedkamer a € 3.367 te dekken
door middel van taakveld treasury;
De raad middels een raadsinformatiebrief te
informeren over deze wijzigingen.

359462 Wijzigingen markt- en
standplaatsenbeleid.

Het markt- en standplaatsenbeleid te wijzigen.

Akkoord.

364001 Regio-akkoord Gecombineerde
Leefstijl Interventie.

1.

Aan te sluiten bij het "Regioakkoord
Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)";
De burgemeester te verzoeken volmacht te
verlenen aan wethouder Marcel Verweij om het
"Regioakkoord Gecombineerde Leefstijl
Interventie (GLI)" te ondertekenen.

Akkoord.

Kennis te nemen van de ingediende zienswijze op
de Economische visie Vijfheerenlanden;
De raad voor te stellen in te stemmen met de
reactie op de zienswijze op de Economische visie
Vijfheerenlanden;

Akkoord.

2.

368350 Economische visie
Vijfheerenlanden.

1.
2.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

3.

De raad voor te stellen de Economische visie
Vijfheerenlanden 2022-2026 ‘Vijfheerenlanden
veerkrachtig en verbindend’ vast te stellen.

368418 Tegemoetkoming Kringloop Vianen 1.
met coronabudget.

Een financiële tegemoetkoming (subsidie) van
€ 12.500,- toe te kennen aan het stichtingsbestuur van de Kringloop Vianen;
De tegemoetkoming te dekken uit de reserve
Coronacrisis;
Vooruitlopend op vaststelling 1e bestuursrapportage 2022 tegemoetkoming al uit te
betalen;
De andere stichtingsbesturen van al onze
kringloopwinkels aan te schrijven om ook deze
kringloopwinkels een aanvraag te kunnen laten
indienen.

Akkoord met beslispunt 1 t/m 3.
Beslispunt 4 komt te vervallen.

Vast te stellen dat er geen draagvlak is voor een
radartoren van Defensie binnen de gemeente
Vijfheerenlanden;
Een brief aan het Ministerie van Defensie te
sturen, waarin de afwezigheid van draagvlak voor
een radartoren van Defensie in de gemeente
Vijfheerenlanden wordt herbevestigd;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren.

Akkoord.

2.
3.
4.

368600 Herbevestiging afwezigheid draag- 1.
vlak voor een radartoren van
Defensie.
2.

3.

Zaaknr Onderwerp

Conceptbesluit

Besluit

369024 Liquiditeitsprognose 2022-2030.

Kennis te nemen van de liquiditeitsprognose 20222030.

Akkoord.

369530 Begroting samenwerkings- en
mobiliteitsbijdrage U10 2022.

1.

Akkoord.

2.

Kennis te nemen van de begroting 2022 van de
U10;
De raad met een raadsinformatiebrief te
informeren over de begroting 2022 van de U10.

